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I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Direktoriaus pavaduotojas flkio ir bendriesiems klausimams yra specialistas,
dirbantis Tel5iq lop5elyje-darlelyje,,Mastis" (toliau - lop5elis-darZelis), III pareigybes grupe,
pareigybes kodas -1 341 0 1.

2. Pareigybds lygis - A2.
3. Pareigyb6s paskirtis. Direktoriaus pavaduotojas frkio ir bendriesiems klausimams - tai

asmuo, uZtikrinantis lop5elio-darZelio tinkam4 frking veikl4.
4. Pareig5rbds pavaldumas - direktoriaus pavaduotojas iikio ir bendriesiems klausimams

pavaldus lop5elio-darZelio direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALUS NNTX.q.LAVIMAI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UXTO N
BENDRIESIEMS KLAUSIMAMS PAREIGAS EINANdIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis Direktoriaus pavaduotojo frkio ir bendriesiems klausimams
pareigas, turi atitikti Siuos specialius reikalavimus:

5.1. tureti ne Zemesni kaip auk5t4ji universitetin! i5silavinim4 su bakalauro kvalifikaciniu
laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu arba auk5t4ji kolegini iSsilavinim4 su profesinio bakalauro
kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu i5silavinimu, biiti i5klausgs privalomojo higienos igfdZiq
mokymo program4 ir tureti tai patvirtinanti sveikatos Ziniq atestavimo paZymejim4, praejgs
medicining apLitvq, nesergantis psichinemis ligomis ir neturintis teistumo bei sugebantis
tinkamai bendrauti su Zmondmis.

5.2. Direktoriaus pavaduotojas [kio ir bendriesiems klausimams privalo:
5.2.1. gerai moketi lietuviq kalb4, jos mokejimo lygis turi atitikti Valstybines kalbos

mokejimo kategorijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimu Nr. 1 688 1zin., 2003,Nr. 1 23-56 1 8), reikalavimus;

5.2.2. moketi naudotis informacinemis technologijomis - tureti geras kompiuterinio
ra5tingumo Zinias ir igiidZius dirbant,,MS Excel", ,oMS Word" programomis;

5.2.3. b[ti susipaZings su istaigos nuostatuose numatytais veiklos tikslais ir siekti juos

igyvendinti;
5.2.4. i5manyti ikimokyklines istaigos flkines veiklos organizavim4, dokumentq rengimo ir

iforminimo taisykles, raStvedyb4;
5.2.5. moketi ne maZiau kaip vien4 Europos Sqjungos Saliq kalb4 (anglq, vokiediq ar kt.);
5.2.6. i5manyti Lietuvos Respublikos darbo kodeks4, Lietuvos Respublikos istatymus,

Vyriausybes nutarimus ir kitus teises aktus, reglamentuojandius Svietimo istaigos turto isigijim4,
apskait4, apsaug4, civiling saug4, higienos reikalavimus.

5.2.7. buti pareigingas, darb5tus, ktirybi5kas, iniciatyvus, pasiZymeti nepriekai5tinga
profesine reputacija, elgesiu, gebeti dirbti komandoje, gebeti savaranki5kai planuoti, organizuoti
savo ir pavaldZiq darbuotojq darb4, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebeti savaranki5kai
vykdyti direktoriaus pavaduotojui flkio ir bendriesiems klausimams nustatytas funkcijas;



5.2.8. vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, lop5elio-darZelio nuostatais,
lopSelio-darZelio direktoriaus isakymais, istaigos vidaus darbo tvarkos taisyklemis, darbuotojq
saugos ir sveikatos instrukcijomis, Siuo pareigybes apra5ymu.

III SKYRIUS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UTTUT IR BENDRIESIEMS KLAUSIMAMS

PAREIGAS EINANdIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Direktoriaus pavaduotojo iikiui ir bendriesiems klausimams funkcijos:
6.1. paskirstyti nepedagoginiams darbuotojams darbus pagal patvirtintus nuostatus ir

pareigines instrukcij as;
6.2. analizuoti, planuoti ir numatyti le5q poreiki, uZtikrinti istaigos apr[pinim4 bUtinomis

darbo ir veiklos priemonemis;
6. 3. sudarlti tarifikacij as nepedago giniams darbuotoj ams ;
6.4. rcngli lop3elio-darZelio nepedagoginio personalo darbo grafikus, pildyti darbo laiko

apskaitos ZiniaraSdius, priZiiireti techninio personalo darbq;
6. 5. priZifireti nepedagoginiq darbuotojq pareiginiq nuostatq vykdym4;
6.6. kontroliuoti, kaip tiesiogiai pavaldfls darbuotojai laikosi darbuotojq saugos ir sveikatos,v prieSgaisrines saugos, higienos reikalavimq;
6.7. pakitus darbo procesui, informuoti darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus

rizikos veiksnius darbo vietose ir jq poveiki sveikatai;
6.8. nuolat vykdyti lop5elio-darZelio pastato ir patalpq prieZi[r4 pagal darbuotojq saugos ir

sveikatos, prie5gaisrinds saugos, higienos reikalavimus;
6.9. r0pintis ap5vietimo, ap5ildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitq sistemq tvarkingumu;

kontroliuoti jq techning b[k19, organizuoti remonto darbus;
6.10. organizuoti patalpq remont4, kontroliuoti jo eigq;
6.11. dalyvauti sudarant istaigos nekilnojamojo turto eilinio (einamojo) ir kapitalinio

remonto planus bei s4matas;
6.12. fiksuoti skaitikliq parodymus ir laiku perduoti Zinias apie sunaudot4 vandens kieki ir

elektros energij 4, uZtikrinti skaitikliq tvarkingum4;
6.t3. organizuoti istaigos apr[pinim4 baldais, inventoriumi, organizacine technika,

kanceliarinemis ir kitomis priemonemis; kontroliuoti jq apsaug4 ir savalaiki remont4;
6.14. organizuoti istaigos, darbo vietq, darbuotojq aprupinim4 saugiais irenginiais, saugos ir

sveikatos, prie5gaisrines saugos priemonemis; tinkamai irengti istaigos patalpas;

\- 6.15. rengti saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos darbe instrukcijas, instruktuoti
darbuotojus, organizuoti ir kontroliuoti civilines saugos veikl4;

6.16. organizuoti Svaros ir tvarkos palaikym4 istaigos patalpose bei teritorijoje;
6.17. laiku aprfipinti tiesiogiai pavaldZius darbuotojus (mokytojo padejejus, valytojas,

kiemsargius) valymo ir higienos priemonemis;
6.18. kontroliuoti istaigos turto, patalpq inventoriaus efektyvum4, racionalq panaudojim4 ir

tinkam4 eksploatacij 4;
6. 1 9. vykdyti pristatomq,,Vaisiai vaikams" programos apskait4;
6.20. kontroliuoti mokesdiq uZ vaikq iSlaikym4lopSelyje-darlelyje surinkim4;
6.2I. atlikti vie5qjq pirkimq organizatoriaus, mink5to inventoriaus sandelininko veikl4,

tvarkyti vie5ql q pirkimq dokumentus;
6.22. tvarky'ti prekiq - materialiniq vertybiq - apskait4; nustatyta tvarka rengti ir teikti

prekines-pinigines ir kitas ataskaitas apie jq kitim4 bei likudius; nuolat tikrinti, kad medZiagq,
prekiq, gaminiq likudiai atitiktq buhalterijos dokumentuose nurodytus likudius;

6.23. ruo5ti ir laiku pateikti darbo ataskaitas atsiskaityti su buhalterija;
6.24. dalyvauti inventorizacij ose, patikrinimuose;
6.25. orgarriztsoti istaigos patalpq apsaugq ir tureti visus atsarginius raktus nuo jq;



6.26. organizuoti istaigos aplinkos tvarkos, apZeldinimo, Sventinio apipavidalinimo darbus ir
veliavos i5kelim4 nustatytq Svendiq dienomis;

6.27. prii:i[reti istaigos veikl4, pasira5yti istaigos dokumentus ir bankinius dokumentus

elektroniniu paraiu, nesant direktoriui (atostogos, komandiruotes, liga ir kt.);
6.28. nesant direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui, pavaduoti direktoriq;
6.27. mpintis palankaus mikroklimato darbui kurimu, puoseleti demokratinius istaigos

bendruomenes santvkius:
6.29. rengli reitafingus lstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;

6.30. derinti su istaigos direktoriumi [king veikl4 (renginiai, posedZiai, projektai, seminarai,

konferencijos, paskaitos ar kita veikla), jos darbotvarkes,.scenarijus ar kitoki4 informacij4,

trumpalaikius i5vykimus, i5vykimus i komandiruotes ir kt. ;
6.3I. pagal galiojandius teises aktus organizuoti Zaidimq aik5teliq, patalpq irangos, iskaitant

pagalbing irange (tvor4, vartelius ir pan.), dangos techning prieZi[r4 ir kontrolg;

6.32. pagalpareigybei priskirtq kompetencij4 vykdyti kitus lop5elio-darZelio direktoriaus

pavestus vienkartinio pobfldZio pavedimus, kurie nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises

aktams. Vykdyti savo pareigybes, nurodytas pareigybes apraSyme.

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBE

7. Direktoriaus pavaduotojas [kio ir bendriesiems klausimams atsako:

7.1. vZ tvarking4 pastato, patalpq, pagrindiniq priemoniq eksploatavim4, j,+ prieZi[r4 ir
remont4;
7.2. uL. darbuotojq saugos ir sveikatos, prie5gaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimq

vykdym4;
7.3. uL, prekiq - materialiniq vertybiq - saugum4, jq tvarking4 laikym4, priemim4 ir

iSdavim4;
7 .4. uLprekiq - materialiniq vertybiq - triikum4, atsiradusi del jo aplaidumo darbe (gedimas,

-/*nff#*irdr#,i;im":,*n,fi 
f1'-u'

7.7 . uL patiketos informacijos i5saugojim4;
7.8. ui. savo pareigq netinkam4 vykdym4 pavaduotojas tikio ir bendriesiems klausimams

atsako lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykliq ir Lietuvos Respublikos lstatymq nustatyta tvarka
v


